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ชื่อเรื่องการวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของ เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช 

ความส าคัญและที่มา 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของ เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ผู้เรียนมี
พฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก และขณะเดียวกันผู้เรียนไม่ค่อยพูดไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ว่าการท างานใน
ห้องเรียนจะง่ายหรือยาก เช่น ครูผู้สอนบอกให้ออกไปเล่าเกี่ยวกับชุมชนที่นักเรียนอาศัย ในวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ทีละคน ผู้เรียนจะมีอาการเขินอายไม่กล้าแสดงออกไม่อยากออกไปพูด และเงียบ
มากกว่าปกติ และมีอาการเหงื่อออกตามมือของผู้เรียน 

 ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของ เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช  

 

จุดประสงค์ในการวิจัย 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออก 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรต้น การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

 2. ตัวแปรตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที ่2/2 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 เนื้อหากิจกรรม - การจัดกิจกรรม 

   - การเล่าเรื่องของนักเรียน 

   - การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 

 

 

 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
กล้าแสดงออก 

 นัก เรี ยนมีความมั่ น ใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก 



วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 

 โดยมีวิธีในการด าเนินงานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 

ที่ วัน เดือน ป ี ขั้นตอนการด าเนนิงาน หมายเหต ุ

1. 20 มิถุนายน 2559 ผู้วิจยัสนทนากบัผู้ปกครองของ เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช 

พร้อมเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล 

 

2. 5-16 กรกฎาคม 2559 ผู้วิจัยจัดกิจกรรม ใหน้ักเรียนเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจกับ
เพื่อนๆ ในชั้นเรียน 

 

3. 8 สิงหาคม 2559 ผู้วิจัยสนทนากบัผู้เรียน และสิ่งที่นักเรียนชอบ และบันทึก
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

4. 16 สิงหาคม 2559 ผู้วิจัยสนทนากบัผู้เรียนเกี่ยวกับวันแม่ นักเรียนมีอะไร
พิเศษและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

5. 25-30 สิงหาคม 2559 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ และบันทึกเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 

6. 9 กันยายน 2559 ผู้วิจัยสนทนากบัผู้ปกครองของ เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช 
และบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบสังเกตการณป์รับเปลี่ยนพฤติกรรมความกล้าแสดงออกก่อนและหลังการท ากิจกรรม ของ
เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช 

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วัยได้เก็บข้อมูลดังนี้ 

1. จากการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้ปกครอง 

2. การจัดกิจกรรม 

3. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์จากแบบสังเกตก่อนท ากิจกรรม และหลังการท ากิจกรรม และสถติิ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 



แบบสังเกตการณป์รับเปลี่ยนพฤติกรรมความกล้าแสดงออก 

แบบสังเกตการณป์รับเปลี่ยนพฤตกิรรมการกล้าแสดงออก ก่อนและหลังการท ากิจกรรมของ เด็กหญิงนัจญวา 
ปรีชาพืช นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2/2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที ่

    
 

รายการ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

2 1 0 

1.  การตัดสินใจในการรายงานหน้าชั้นเรียน    0 หมายถึง ผู้เรียนไม่กล้า
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

1 หมายถงึ ผู้เรียนกล้า
ตัดสินใจน้อยมากต้องให้ครู
กระตุ้น 

2 หมายถึง ผู้เรียนกล้า
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

2. ความกล้าในการตัดสินใจ    

3. ความมั่นใจในการเล่าเรื่อง    

4.  ความมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมุต ิ    

5.  ความกล้าแสดงออกของผู้เรียน    

 รวม 0 3 2 

 ค่าเฉลี่ย 0 0.6 0.4 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0 60 40 

 

แบบสังเกตการณป์รับเปลี่ยนพฤติกรรมความกล้าแสดงออก 

 หลังการท ากิจกรรมของ เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที ่

    
 

รายการ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

2 1 0 

1.  การตัดสินใจในการรายงานหน้าชั้นเรียน    0 หมายถึง ผู้เรียนไม่กล้า
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

1 หมายถงึ ผู้เรียนกล้า
ตัดสินใจน้อยมากต้องให้ครู
กระตุ้น 

2 หมายถึง ผู้เรียนกล้า
ตัดสินใจด้วยตนเอง 

2. ความกล้าในการตัดสินใจ    

3. ความมั่นใจในการเล่าเรื่อง    

4.  ความมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมุต ิ    

5.  ความกล้าแสดงออกของผู้เรียน    

 รวม 3 2 0 

 ค่าเฉลี่ย 0.6 0.4 0 

 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 40 0 

 

 



สรุปผล 

 จากการสังเกตพฤติกรรมการตัดสินใจและการกล้าแสดงออก ก่อนและหลังการท ากิจกรรม ของ
เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยพบว่า 

 ก่อนการท ากิจกรรม การตัดสินใจในการท างาน การรายงานหน้าช้ันเรียน การกล้าในการตัดสินใจ 
และความมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมุติ ได้ระดับคะแนน 1 ในด้านความมั่นใจในการเล่าเรื่อง และความกล้า
แสดงออกของผู้เรียน ได้ระดับคะแนน 0  

 ระดับคะแนน 1 รวมได้ 3 ค่าเฉลี่ย 0.6 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 

 ระดับคะแนน 0 รวมได้ 2 ค่าเฉลี่ย 0.4 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 

 หลังการท ากิจกรรมการตัดสินใจในการท างาน การรายงานหน้าช้ันเรียน การกล้าในการตัดสินใจ และ
ความมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมุติ ได้ระดับคะแนน 2 ส่วนความมั่นใจในการเล่าเรือ่ง และความกล้า
แสดงออกของผู้เรียน ได้ระดับคะแนน 1 ระดับ คะแนน 2 รวมได้ 3 ค่าเฉลี่ย 0.6 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 
ระดับคะแนน 1 รวมได้ 2 ค่าเฉลี่ย 0.4 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

 จากการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของผู้เรียน เมื่อ
ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาเสรจ็สิ้นลง ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนมีระดับคะแนนสูงขึ้นกว่ากอ่นท า
กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ซึ่งมีผลท าให้ เด็กหญิงนัจญวา ปรีชาพืช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/2 มีความกลา้แสดงออกมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


